
Handschoen voor precisiewerk die uniek aanvoelt en zeer beweeglijk is, voor werk in vettige en olieachtige
omgevingen. Ultralicht dankzij de 18 gg-breitechniek. Gecoate knokkels en handpalm met microschuim-
coating voor betere gripprestaties. Bestand tegen contacthitte tot 100°C. Anatomisch ontworpen, met
Dermatest- en Oeko-Tex certificaat. Verpakt met een beschrijvend label, om de klanten te helpen bij hun
keuze in de winkel.

TM

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau
Goede vingertopgevoeligheid
Extra comfortabel
Flexibel
Duurzaam
Goede grip in olieachtige omgevingen

KENMERKEN

Weerstaat contacthitte tot 100°C
Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
Olie- en vetbestendig
Anatomisch ontworpen

HITTEBESTENDIGE HANDSCHOENEN, HANDSCHOENEN VOOR PRECISIEWERK

TEGERA  8803R INFINITY

GECOATE KNOKKELS, DUBBEL GECOATE HANDPALM

®

Meer informatie

2022-09-23 Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de
werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in
dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

ejendals.com



VOORKOMT RISICO OP
letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden,
aanraking met vuil, uitdroging, kloven, aanraking met vocht,
aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING
droge omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen,
omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN
fijne assemblage, assemblage, machinebediening, bouw en
constructie, timmerwerk, installatiewerkzaamheden, hvac-
installatie, engineering, transportwerkzaamhden, machine
besturen, magazijnwerk, werk op de luchthaven,
reparatiewerkzaamheden, servicewerkzaamheden,
winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN
machinery and equipment, mro, automotive, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN
Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Hittebestendige handschoenen, Handschoenen voor
precisiewerk
CATEGORIE Cat. II
VERZAMELING Infinity
VOERINGSTOF Nylon, 18 gg, Spandex
GRIPONTWERP Schuimgrippatroon
KLEUR Zwart, Geel
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/72
VERPAKKINGSTYPEN Hangtag met eurosleuf
DOMPELING 3/4 gedompeld, Dubbel gedompeld
DOMPELMATERIAAL Nitriel, Nitrielschuim, Aqua PU
MANCHET STIJL Gebreide manchet
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon, Elastaan
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Nitriel

Cat. II EAC

EN 420:2003
+A1:2009

EN 388:2016
4121X

EN 407:2004
X1XXXX

Informatie/UIS
Geschikt voor
contact met
levensmiddelen

AFMETING ART.NR. EAN

7 8803R-7 7340118368153

8 8803R-8 7340118368245

9 8803R-9 7340118368337

10 8803R-10 7340118368429

11 8803R-11 7340118368511
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